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Dit is het vijfde herontwerpmagazine in de reeks ‘Op weg naar de nieuwe
opleidingen voor Retail, Commercie, E-commerce en Ondernemer Handel’.

Inhoud
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Het herontwerp van de Handelsopleidingen is in 
volle gang! De nieuwe Retailopleidingen zijn al 
weer 4 maanden geleden gestart. Jaar 2 moet nu 
ontwikkeld worden en dat is pittig als je tijdens 
verbouwing geopend bent. Intussen is ook het 
nieuwe dossier Ondernemer Handel vastgesteld 
net als het dossier Commercie. Hoe gaat het 
opleidingsportfolio bij jullie er uit zien?  
Welke opleidingen worden aangeboden?  
We zijn heel benieuwd! 

Voor meer informatie over dossiers, 
scholingsmogelijkheden, servicedocumenten 
kunt u terecht op:  www.herontwerphandel.nl

Voorwoord

Wie
• Studenten
• Kenmerken

Wat
• Opleidingsaanbod
• Portfolio mogelijkheden

Waarvoor
• Beroepen
• Functies

Waarom
• Ontwikkelingen sector
• Ontwikkelingen omgeving
• Instroom

Hoe
• Pedagogisch didactische uitgangspunten
• Organisatie

Kaders
• School
• Wettelijk

Omgeving
• Bedrijven
• Regio

2    Globaal ontwerp

3    Detail ontwerp

4    Realiseren

5    Implementeren

6    Evalueren

Visie en uitgangspunten1    
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In september 2022 zijn de dossiers Ondernemer Handel en Commercie vastgesteld. Voor beiden 
geldt dat ze ingevoerd moeten worden in augustus 2023. Voor de kwalificatie E-commerce specialist 
kunt u ervoor kiezen deze later aan te gaan bieden, dit is namelijk een geheel nieuwe kwalificatie.

Het dossier Commercie (23354) omvat de volgende kwalificaties: 
• Commercieel medewerker| crebonummer 25874
• Consulent commerciële arbeidsbemiddeling | crebonummer 25875
• E-commerce specialist | crebonummer 25876
• Junior accountmanager | crebonummer 25877
• Junior manager groothandel | crebonummer 25878
• Junior manager internationale handel | crebonummer 25874

Het Basisdeel van het dossier kent de volgende kerntaken en werkprocessen:
B1-K1 Onderzoekt de customer journey  
• B1-K1-W1 Brengt de marktpositie van de onderneming in kaart
• B1-K1-W2 Analyseert de customer journey
• B1-K1-W3 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar commerciële kansen
• B1-K1-W4 Brengt het commerciële aanbod van de onderneming in kaart
• B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor verkoop, marketing en/of marktbewerking

B1-K2 Verzorgt marketing- en communicatie-activiteiten 
• B1-K2-W1 Inventariseert wensen en behoeften
• B1-K2-W2 Voert marketing- en communicatie-activiteiten uit
• B1-K2-W3 Voert webcare uit

E-commerce specialist is een geheel nieuwe kwalificatie, de omschrijving in het dossier is als volgt:
Een E-commerce specialist werkt (meestal) in een kantooromgeving van een hybride 
handelsonderneming (MKB), bijvoorbeeld op een afdeling Marketing en/of Communicatie of een 
afdeling Verkoop. Bij grotere ondernemingen is het takenpakket van een e-commerce specialist vaak 
afgebakend en gestandaardiseerd en worden de werkzaamheden verdeeld over diverse afdelingen/
functies. Bij MKB ondernemingen worden meestal alle voorkomende werkzaamheden door een
e-commerce specialist opgepakt. Echter zijn hiervoor beschikking hebben over apparatuur, zoals een 
computer, smartphone of een tablet, én toegang hebben tot internet randvoorwaardelijk. Voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden is beheersing van beroeps specifiek Engels nodig.

Voor een aantal kwalificaties in het dossier Commercie geldt dat de taaleisen zijn gewijzigd. In de 
verantwoordingsinformatie van het kwalificatiedossier vindt u het uitgebreide overzicht. Het dossier 
en de verantwoordingsinformatie vindt u op de site van SBB https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb. 
nl/ en op de site van de Btg Handel https://www.herontwerphandel.nl/herontwerp/

Nieuwe dossiers: stand van zaken
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Ondernemer Handel (23354)
De kwalificatie Ondernemer Handel heeft het crebonummer 25880 gekregen. Vijf scholen voeren 
in het schooljaar 2022-2023 een pilot uit met deze opleiding. Deze pilot geeft SBB de gelegenheid te 
bezien wat de impact is van de nieuwe kwalificatie op de BPV. 

Het gaat hierbij om vragen als:
• Past het nieuwe dossier bij de reeds erkende leerbedrijven voor de oude kwalificatie?
• Welke nieuwe/potentiële leerbedrijven kunnen erkend gaan worden?
• Welke kennis hebben de praktijkopleider van het leerbedrijf en praktijkbegeleider van het roc 

nodig om studenten inhoudelijk goed te kunnen opleiden in de beroepspraktijk?

De scholen pakken het heel verschillend aan. Eén conclusie kunnen we al wel trekken: het dossier 
verschilt behoorlijk van het (oude) dossier 'Ondernemer Retail'. Daarnaast zien we dat 
Ondernemer Handel veel belangstelling kent van studenten.

Wat zijn de belangrijkste verschillen met het dossier Ondernemer Retail?
Ondernemer Handel heeft als focus business-to-business (b2b) en/of business-to-consumer (b2c). De 
kern van het werk is het (online/offline) handelen met als doel waarde toevoegen en te zorgen voor 
continuïteit. Dit is dus een bredere insteek dan in de kwalificatie Ondernemer Retail zat.

Welke bedrijven worden erkend voor Ondernemer Handel?
Bedrijven erkend voor Ondernemer Retail worden grotendeels ook erkend voor Ondernemer Handel 
(m.u.v. bedrijven erkend voor een deel van de kwalificatie, hard franchise en franchisenemers met 
meerdere winkels). Ook commerciële,  e-commerce  en groothandelsondernemingen kunnen erkend 
worden. SBB zal de komende maanden aan de slag gaan met het erkennen en het geven van 
voorlichting.    
Het dossier en de verantwoordingsinformatie vindt u op de site van SBB https://kwalificatiestructuur-
mijn.s-bb.nl/ en op de site van de Btg Handel https://www.herontwerphandel.nl/herontwerp/

Herziening Vakman Ondernemer en de keuzedelen Ondernemerschap
In november 2022 is door SBB het herzieningstraject voor het dossier Vakman Ondernemer en de 
ondernemende keuzedelen gestart. Het gaat om de keuzedelen:
• Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
• Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
• Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 2
• Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4
• Oriëntatie op ondernemerschap
• Ondernemerschap MBO

De kwalificatie Vakman Ondernemer is een specialistenkwalificatie. Dit houdt in dat het een 
eenjarige mbo 4 opleiding is. Toelating is op basis van mbo-3-vakdiploma én met de bedoeling op 
mbo-4 doorleren in hetzelfde beroep. Ook diploma mbo-4 middenkader geeft toelating. De 
validering van dit nieuwe bovensectorale dossier is voorzien voor september 2023, implementatie 
augustus 2024.
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Naast het kwalificatiedossier als de ondernemende keuzedelen maakt ook het sectoroverstijgende 
kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap deel uit van de onderhoudsronde van de 
kwalificatiestructuur Handel 2015. Dit dossier omvat Leidinggevende Team/Afdeling/Project en 
Technisch leidinggevende. De validering van dit bovensectorale dossier, waar meerdere sectorkamers 
bij betrokken zijn, is voorzien voor september 2024, implementatie augustus 2025.

Andere specialistenkwalificaties in de mbo-kwalificatiestructuur zijn, Praktijkopleider, Instructeur 
mbo, Patisserie, Restauratievakmanschap in de bouw

Voor met name de keuzedelen geldt dat deze door veel studenten in het mbo worden gevolgd. 
De aantallen van vorig schooljaar zijn:
Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 1-2   9.289   studenten
Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3-4 26.167  studenten
Ondernemend vakmanschap niveau 3-4        860  studenten
Orientatie op ondernemerschap     8.055  studenten

Keuzedeel, waaraan een certificaat is gekoppeld 
Ondernemerschap MBO     4.952  studenten
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Vervolg sectordoorsnijdend dossier 
niveau 2
In 2021 heeft de toenmalige minister van OCW aan SBB gevraagd een sectordoorsnijdend 
kwalificatiedossier dienstverlenende beroepen op niveau 2 te ontwikkelen dat voldoet aan de volgende 
uitgangspunten: 
• studenten kan helpen om zich beter te oriënteren;
• studenten beter onderbouwde beroepskeuze te laten maken;
• studenten de mogelijkheid te bieden om over te stappen, zonder opnieuw te hoeven

beginnen, waarbij studenten altijd opgeleid worden voor herkenbaar vakmanschap en een
arbeidsmarktrelevant diploma.

Dit is in nauwe samenwerking met de MBO Raad door SBB opgepakt, er zijn diverse onderzoeken 
uitgevoerd, er is een houtskoolschets gemaakt en de SBB sectorkamers en thema-adviescommissie 
Kwalificeren en Examineren (Tac K&E) zijn geconsulteerd.

Op 30 juni besloot het Algemeen Bestuur (AB) om de minister te adviseren om niet verder te gaan in 
de ontwikkeling van het sectordoorsnijdende kwalificatiedossier voor niveau 2. Het AB stelt de minister 
van OCW voor om een aangepaste (gefaseerde) opdracht te definiëren, zodat het uiteindelijke doel 
(meer studenten niveau 2 met een startkwalificatie) wel gerealiseerd kan worden.

Het bestuur ziet mogelijkheden om het uiteindelijke doel voor om studenten die switchen te faciliteren 
en behaalde leerresultaten te ‘verzilveren’ (meer studenten niveau 2 met een startkwalificatie) 
wel gerealiseerd kan worden over twee lijnen die niet los van elkaar staan en uiteen vallen in drie 
elementen:
1. Via de kwalificatiestructuur

a. Beschrijf gelijk wat gelijk is. Dit maakt het makkelijker om studenten die switchen te
faciliteren en behaalde leerresultaten te ‘verzilveren’.
b. Bevorder bovendien mogelijkheden om op basis van nauw verwantschap kwalificaties op
een voor sectoren logische wijze te clusteren, waarbij de basis herkenbaar blijft voor de
beroepspraktijk (kleinere sets kwalificaties en/of per sector).

2. Buiten de kwalificatiestructuur
a. De wens van de scholen om een oriëntatieperiode voor een specifieke groep
studenten mogelijk te maken.

Een verdere uitwerking van bovenstaande ligt bij de TAC K&E. 
Er zijn diverse mbo scholen die - binnen de huidige ruimte in de regels - al enige tijd zelf afstemming 
zoeken tussen de verschillende niveau 2 opleidingen. Dit met het doel om sectordoorsnijdend 
onderwijs aan te bieden, behaalde resultaten te verzilveren bij overstap naar andere opleiding, 
studenten de gelegenheid te geven te oriënteren en te ontdekken van welke opleiding/beroep het 
vuurtje gaat wakkeren. Andere scholen staan in de startblokken. Elkaar inspireren en de mogelijke 
(strategische) keuzes, kansen en uitdagingen samen ontdekken, dat is het doel van een bijeenkomst op 
2 februari 2023. Zie de uitnodiging op de volgende pagina.
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Uitnodiging
Heb jij een groot hart voor niveau 2 studenten? Ben jij een creatieve strateeg? En wil jij met ons in 
beweging komen om nog beter invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht zoveel mogelijk 
studenten toe te rusten voor beroep en maatschappij om zo een zelfstandig leven te kunnen leiden? 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij duurzaam inzetbaar en wendbaar zijn op de arbeidsmarkt? 

Kom hierover met ons van gedachten wisselen tijdens de bijeenkomst ‘Samen bouwen aan 
sectordoorsnijdend niveau 2 onderwijs! Ga niet waar het pad leidt, ga in plaats daarvan waar geen 
pad is en laat een spoor achter.’

Wanneer: 2 februari 2023 
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur 
Waar: de HALL, Korenmolenlaan 4, Woerden 

Tijdens deze bijeenkomst kun je ideeën over en uitwerkingen van sectordoorsnijdend niveau 2 
onderwijs ‘halen’, maar we vragen je ook actief iets bij te dragen. Waar ben je trots op? Welke kansen 
zie je binnen de ruimte in de regels? Waarom doe je wat je doet? Welke uitdagingen zie je?

Bereid een pitch voor die begint met de zin: Om sectordoorsnijdend niveau 2 onderwijs aan te 
bieden…..

We kijken uit naar veel inspiratie en beweging! 
Voor meer info: k.lukassen@mboraad.nl 

Aanmelden kan tot 20 januari 2023. Klik hier.

Ga niet waar het pad leidt, 
ga in plaats daarvan  

waar geen pad is 
en laat een spoor achter
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Ook in het VMBO vinden op dit moment de nodige wijzigingen plaats. Het beroepsgerichte 
programma Economie en Ondernemen wordt gewijzigd.

De bedoeling is de basisberoeps-, kaderberoeps- en de gemengde leerweg te actualiseren 
en mínder theoretisch te maken. Besloten is ook om de profielmodulen Secretarieel 
en Administratie samen te voegen tot één profielmodule. Er liggen meer kansen voor 
bovengenoemde leerwegen richting mbo Handel en ondernemerschap. Hierom is besloten om 
de profielmodule Commercieel op te splitsen in twee profielmodulen. De profielmodule logistiek 
wordt meer praktisch gemaakt.

Er zijn reeds 15 Pilotscholen gestart, in september 2024 geldt het vernieuwde programma voor 
alle VMBO scholen in Nederland.

Meer informatie vindt u op:
https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2022-10-14-tussenstand-ontwikkelingen-te-
vernieuwen-beroepsgerichte-programma-bgp-economie-en-ondernemen

Komt er nu een nieuwe leerweg?
In een brief, als antwoord op vragen van D66, heeft minister Wiersma enige duidelijkheid 
gegeven over de toekomst van de gemengde en theoretische leerweg. Hij maakt onderscheid 
tussen een stelselherziening (invoering van de nieuwe leerweg) en de invoering van nieuwe 
vakken (praktijkgerichte programma’s).

De nieuwe leerweg vraagt om een wetswijziging en die wordt voorlopig niet voorzien. In de 
eerste helft van 2023 komt de minister met een visie op de toekomst van het beroepsonderwijs. 
In die brief zal hij ingaan op de vraag of de nieuwe leerweg bijdraagt aan de versterking van het 
beroepsonderwijs.

De ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s gaat door en het streven is deze 
programma’s voor 2024 vast te stellen als erkende vakken die door scholen aangeboden mogen 
worden. Wat dit betekent voor de inrichting van de gemengde en theoretische leerweg is op dit 
moment nog onduidelijk. In de eerste helft van 2023 moet er antwoord komen op vele vragen die 
rond de invoering van praktijkgerichte programma’s gesteld kunnen worden. 

Herziening VMBO
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Een aantal ROC’s is al een aantal jaren 
geleden gestart met het maken van een 
ontwerp voor het hele economische 
domein. Voor de meesten was de 
(verwachte) terugloop van de instroom 
de belangrijkste reden. Ingezet werd 
op een gezamenlijk basisjaar en het zo 
veel mogelijk gezamenlijk uitvoeren van 
onderdelen van opleidingen die gelijk 
waren qua inhoud.

Parallel hieraan heeft het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
de Commissie Macrodoelmatigheid 
mbo (CMMBO) gevraagd een onderzoek 
uit te voeren naar het profiel van 
mbo-studenten van economisch-
administratieve opleidingen en hoe zij in 
vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt 
presteren. De CMMBO heeft naar 
aanleiding hiervan twee adviezen 
uitgebracht: deel 1 en deel 2.  

Herontwerp Economisch Domein

Deel 1 (2019) heeft betrekking op 
kansen vergroten door doorstroom in 
de beroepskolom. Voor deel 1 heeft de 
CMMBO een aantal deelstudies laten 
uitvoeren, met als vertrekpunt de in-, door- 
en uitstroom van studenten van met name 
het domein Economie & administratie. 

Deel 2 is gericht op arbeidsmarktgericht 
opleiden. Hiervoor is in samenwerking 
met een aantal mbo-instellingen een pilot 
uitgevoerd (met een hiervoor ontwikkeld 
instrumentarium, gericht op de vraag 
naar skills), waarbij is nagegaan of de 
inhoud van deze opleidingen nog beter 
kan worden afgestemd op de actuele 
vraag uit de regionale arbeidsmarkt. In 
beide adviezen worden aanbevelingen 
gedaan voor de verdere versterking van 
de emancipatoire doorstroomfunctie van 
economisch-administratieve opleidingen in 
de beroepskolom. 

Volgens de commissie vraagt dit van opleidingen dat zij optimaal inspelen op: 

Verschillende doelgroepen die deze opleidingen volgen (vaak jongeren met een minder  
gunstige uitgangspositie). De inrichting van het mbo-onderwijs biedt nog te weinig gelijke 
kansen aan studenten; dit is met name in het economisch-administratieve domein zichtbaar. 
Studenten in dit domein hebben hoge ambities om door te stromen en er is tegelijkertijd  
een oververtegenwoordiging van jongeren met een minder gunstige uitgangspositie.  
De (leer)loopbanen voor deze studenten zijn nog niet optimaal ingericht.

Uiteenlopende doelen die de jongeren nastreven (oriëntatie op toekomstig werk, persoonlijk 
ontwikkelen tot een zo hoog mogelijk niveau, voorbereiding op duurzaam werk/loopbaan). 

Mogelijkheden die de regionale arbeidsmarkt deze jongeren biedt. Van belang is het aansluiten 
op de actuele regionale arbeidsmarktvraag. Het arbeidsmarktperspectief op de lagere niveaus 
is onvoldoende vanwege verdwijnende banen. Scholen hebben vaak geen actueel en volledig 
overzicht van de regionale arbeidsmarktvraag. Daarnaast wordt de inhoudelijke verwantschap 
tussen beroepen in dit domein door scholen nog onderbenut.

1

2

3
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De minister van OCW beoogt met 
het onderzoek de ontwikkeling van 
onderwijsprogramma’s te bevorderen 
waarmee jongeren goed worden 
voorbereid op een duurzame positie op 
de arbeidsmarkt en in de maatschappij en 
zo bij te dragen aan kansengelijkheid.
Naar aanleiding van de CMMBO-adviezen 
heeft de minister van OCW enkele mbo-
instellingen in de regio’s Rotterdam, 
Zwolle en Amsterdam uitgenodigd 
om een ideaaltypisch ontwerp voor 
economisch-administratieve opleidingen 
uit te werken waarin bovenstaande 
doelen verwerkt zijn. In elk van de regio’s 
krijgt die vernieuwing vorm vanuit een 
eigen insteek en aanpak, waarbij deze op 
verschillende manieren in lijn zijn met de 
adviezen van de CMMBO.

Uit een inventarisatie van de Btg Handel 
en Mode bij de start van het huidige 
schooljaar  blijkt dat vrijwel alle ROC’s 
zich orienteren op een gezamenlijke 
basisperiode van verschillende 
opleidingen of een gezamenlijke periode 
al ontwikkelen.

Het gaat dan voor namelijk om de 
opleidingen op niveau 4.  

Er zijn verschillende variaties:
• Een combinatie van de

Retailopleidingen en de Commerciële
opleidingen

• De Commerciële opleidingen
met de opleiding Marketing en
Communicatie

• De Commerciële opleidingen en de
opleidingen uit het dossier Business
Services

• De Retailopleidingen, Commerciële
opleidingen en de opleidingen uit het
dossier Business Services

De lengte van de gezamenlijke basisperiode 
verschilt maar de meeste scholen kiezen 
voor een periode van een schooljaar.
Ook zien we bij de meeste ROC’s de 
ontwikkeling naar meer flexibel onderwijs. 
Om dit te realiseren is modulering van 
de opleidingsinhoud noodzakelijk. Hoe 
dit plaatsvindt is afhankelijk van de keuze 
voor onderwijseenheden. Meestal worden 
thema’s bepaald die gerelateerd zijn aan 
beroepstaken of beroepsproducten. Ook 
wordt gekozen voor een combinatie van 
werkprocessen uit de kwalificatiedossiers. 

Flexibilisering van het onderwijs 
betekent een behoorlijke uitdaging qua 
onderwijslogistiek. Ook is de examinering 
vaak nog een vraagstuk. 

We volgen de ontwikkelingen en 
zullen de komende tijd hopenlijk in 
kennisdelingsbijeenkomsten inspirerende 
voorbeelden gaan zien!

De rapportages van CMMBO zijn te 
downloaden op: https://www.cmmbo.nl/
macrodoelmatigheid/adviezen/
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Agenda
In het eerste kwartaal van 2023 staan weer een aantal bijeenkomsten van de 
Btg Handel en Mode gepland. De uitnodigingen hiervoor ontvangt u via de 
mail van het Secretariaat van de Btg Handel en Mode.

12
januari

9
februari

10.30 uur 
Ledenvergadering Btg Handel en Mode (Online)

10.00 uur 
Kennisdelingsbijeenkomst E-Commerce (Online)

10.00 uur 
Kennisdelingsbijeenkomst Ondernemer Handel (Online)

Ondernemerschapsdag

BPV Coördinatorendag

15
februari

17
maart

30
maart

Wij wensen u een hele fijne kerstvakantie  
en alvast een mooi nieuw jaar toe!

Het Servicebureau van de Btg Handel en Mode
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